Vibyskolan
Årskurs F-3
Vecka 12
För alla
Föräldrarådsrepresentanter går att se på veckobrev som har skickats hem eller på skolan.
Nästa föräldrarådsmöte är 25/5
Vi har fått nya klagomål från skolans grannar. Var vänliga att parkera på skolans parkering.

Idrott och hälsa
Denna vecka har nästan alla klasser (ej F-klass B och åk2 grupp röd) hunnit med att ha en lektion om hälsa
där vi har pratat kring mat, frukt, vatten, sömn och rörelse. De grupper som inte hann med denna vecka
kommer göra det nästa vecka istället.
Åk 3 påbörjade momentet med bugg och kommer att fortsätta med det på måndag då vi inte riktigt är
klara.

Mail till mig om ni vill nå mig: Hannah.lind@edu.habo.se
Ha en fin helg!

Hälsningar Hannah

Information från Fritids
Torsdag 24/3-22 Sista dagen för Påsklovslappen. Personalmötet inställt torsdag den 24/3 så fritids är
öppet som vanligt.

Hugin
Måndag-onsdag grupper med pyssel, lekhall och utelek.
Torsdag Musiklek för åk1. Vi andra går till skolskogen.
Fredag Studiedag, Fritids är öppet meddela närvaro.

Munin

F-klass
På måndag uppmärksammar vi världsdagen för Downs syndrom. Det symboliserar allas lika värde och
rättigheter. De elever som vill får gärna “rocka sockorna”, dvs ha olika sockor.
Matte; Vi inleder tema 4 i TRR. Det handlar om Talraden och tallinjen.
Svenska; Vi gör ett avsnitt i Lyckostjärnan som handlar om känslor. Vi fortsätter även med bokstäver och
dess ljud.
Fredag 25/3 studiedag. Fritids öppet.

Årskurs 1
På måndag uppmärksammar vi världsdagen för Downs syndrom. De elever som vill får gärna Rocka
sockorna.
Denna vecka arbetar vi med:
Svenska: Bokstavsarbete, läsförståelse

Matte: Problemlösning, större än, mindre än.
No: Vi avslutar NTA-temat om balans.
Engelska: Food
Läsläxa till torsdag är kapitel 14.

Årskurs 2
Årskurs 3
På måndag uppmärksammar vi världsdagen för Downs Syndrom. Denna dag får barnen gärna sätta på sig
olika sockor.
På grund av utflykter och att jag varit borta några lektioner från klassen så har vi inte hunnit med det som
var tänkt. Vi jobbar vidare med det som var tänkt veckan som kommer.
Vad vi jobbar med:
Sv: Nationella prov och dikter samt skriver klart våra faktatexter. Veckans ord “ck”.
Ma: Omkrets, area och skala samt repetition.
No: Vi avslutar arbetet om rymden. Tittskåpen kommer att ställas ut i bildsalen uppe vid fritids Munin.
So: Veckans nyheter samt värdegrundsarbete.
Eng: Rum och möbler.

Läxor
Årskurs 1
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Årskurs 2

Årskurs 3
Matteläxan lämnas in.
Ny matteläxa delas ut.

Läsläxa kap 14.

Fredag

Kontaktinformation
Sjukanmälan: 0171- 528 00 (talsvar Dexter).
Sjukanmälan ska göras före kl. 07.45.
OBS! Sjukanmälan måste ske varje sjukdag.
Meddela köket vid frånvaro om ditt barn har specialkost (0171- 526 67)

Läs- och skrivläxa
kap. 22

Rektor Göran :
Personalens arbetsrum 0171- 529 72 (Telefonsvarare)
Fritids Hugin: 0171- 527 11
Fritids Munin: 0171- 46 84 65 (kl. 13.30–17.30)
Kurator Veronica: 0171- 526 56
Skolsköterska Therese: 0171-528 60

Trevlig helg!
Hälsningar
Vibyskolans personal

